
Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Τραπέζης Κύπρου, το ICOMOS Κύπρου, το ΕΤΕΚ και ο 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, σας προσκαλούν στη 

διάλεξη του Καθηγητή στο Pratt Institute της Νέας 
Υόρκης, Θεοχάρη Δαυίδ (FAIA) με τίτλο: 

Προκ́ληση: "Συγ́χρονες Εκκλησιές της Κυπ́ρου, 

Διδαγ́ματα της Βυζαντινης́ Αρχιτεκτονικης́" 

Εκκλησιά Αγ. Νικολαόυ, Νεά Υορ́κη 

+ Μονη ́Αντιφωνητη,́ Καλογραιά

Δευτερ́α, 26 Ιουνιόυ 2017, ωρ́α 19:30 

Αιθ́ουσα εκδηλωσ́εων Ανδρεάς Πατσαλιδ́ης, 

Πολιτιστικο ́Ιδ́ρυμα Τραπεζ́ης Κυπ́ρου 

Θα ακολουθησ́ει δεξιώση.

Η ομιλιά θα ειν́αι στα ελληνικα.́

Με την υποστηρ́ιξη

Χορηγος́ 

Επικοινωνιάς



Ο Θεοχαρ́ης Δαυιδ́, Κυπριακης́ καταγωγης́, γεννηθ́ηκε στις Η.Π.Α. και ασκει ́το επαγ́γελμα του 

αρχιτεκ́τονα με γραφειά στη Νεά Υορ́κη και Λευκωσιά. 

Ελ́αβε τα πτυχιά του απο ́το Pratt Institute και το Πανεπιστημ́ιο Yale στις Η.Π.Α. Ειν́αι μον́ιμος 

Καθηγητης́ Αρχιτεκτονικης́ και πρωήν Προέδρος Μεταπτυχιακων́ Σπουδων́ του Pratt Institute της 

Νεάς Υορ́κης. Παραλ́ληλα υπηρ́ξε Επισκεπ́της Καθηγητης́ στο Πανεπιστημ́ιο Κυπ́ρου και 

διετελ́εσε ως Προέδρος της Συμβουλευτικης́ Επιτροπης́ Αρχιτεκτονικης́ του Πανεπιστημιόυ 

Κυπ́ρου. 

Στην Κυπ́ρο εχ́ει συνεργασιά με τον οικ́ο KAL Engineering στη Λευκωσιά. Ερ́γα του 

περιλαμβαν́ουν το Νεό Σταδ́ιο Γ.Σ.Π., το Κλειστο ́Αθλητικο ́Κεν́τρο «Σπυρ́ος Κυπριανου»́ στη 

Λεμεσο,́ τη γνωστη ́ιδιωτικη ́οικιστικη ́αναπ́τυξη «Γλαδ́στωνος 22» στη Λευκωσιά, οπ́ως και την 

οικιστικη ́αναπ́τυξη “Bleu” στον Πρωταρα.́ Εχ́ει σχεδιασ́ει σημαντικα ́οικιστικα,́ εκπαιδευτικα,́ 

τουριστικα,́ και εμπορικα ́ερ́γα για τους κυριοτ́ερους οικ́ους που ασχολουν́ται με αναπτυξιακα ́

ερ́γα στην Κυπ́ρο και στο εξωτερικο.́ 

Η αρχιτεκτονικη ́του προτ́αση για τη νεά Ελληνορθοδ́οξη Εκκλησιά του Αγιόυ Νικολαόυ στο World 

Trade Center της Νεάς Υορ́κης ητ́αν μιά απο ́τους φιναλισ́τ του αρχιτεκτονικου ́διαγωνισμου ́που 

διεξηχ́θη το 2012. 

Ο Θεοχαρ́ης Δαυιδ́ και τα ερ́γα του, εχ́ουν λαβ́ει βραβειά τοσ́ο στην Κυπ́ρο οσ́ο και διεθνως́, 

 περιλαμβανομεν́ων και του Κρατικου ́Βραβειόυ Αρχιτεκτονικης́ Κυπ́ρου 2001, του 

Αρχιτεκτονικου ́Βραβειόυ Συλλογ́ου Αρχιτεκτον́ων Κυπ́ρου 2009, του Distinguished Teacher Award 

2013-2014 του Pratt Institute, του New York City Bard Honor Award, βραβειόυ απο ́το περιοδικο ́

“Architecture”, του New York State AIA Citation for Design, και του βραβειόυ Architects Designers 

Planners for Social Responsibility. Ητ́αν επισ́ης υποψηφ́ιος για το European Union Mies van der Rohe 

Award. Το 2015 τιμηθ́ηκε ως «Μεγαλ́ος Κυπ́ριος» απο ́τον Ομ́ιλο Φιλελευθ́ερο για την συνεισφορα ́

του σαν αρχιτεκ́τονας και καθηγητης́.   

Εχ́ει κηρυχτει ́Fellow του Αμερικαν́ικου Ινστιτουτ́ου Αρχιτεκτονικης́ (FAIA) και εχ́ει συνεισφερ́ει 

σε διαφ́ορα προγραμ́ματα αρχιτεκτονικων́ βραβειών, συμπεριλαμβανομεν́ων των πρωτ́ων 

Κρατικων́ Βραβειών Αρχιτεκτονικης́ Κυπ́ρου, των Βραβειών Αγ́α Χαν́ και των Βραβειών 

NYC/AIA της Νεάς Υορ́κης οπ́ου ητ́αν και Προέδρος. Επισ́ης ειν́αι πρωήν Προέδρος του CIMA 

(Congress of International Modern Architects). Εχ́ει εκλεγει ́μελ́ος του Διοικητικου ́Συμβουλιόυ του 

Cyprus–U.S. Chamber of Commerce στη Νεά Υορ́κη και του Ιδρυμ́ατος Νικ́ος Κουρουσ́ιης. 

Το ερ́γο του ως αρχιτεκ́τονας και εκπαιδευτης́ εχ́ει εκτεθει ́και δημοσιευθει ́διεθνως́. 

www.tdanyc.com  

Απο ́τα σημαντικοτ́ερα ερ́γα που μπορει ́να αναλαβ́ει εν́ας αρχιτεκ́τονας ειν́αι να σχεδιασ́ει εν́α 

Ναο ́που σαν δομημεν́η υπ́αρξη, θα συμβολιζ́ει και θα εκφραζ́ει μια πολ́η, μια κοινοτ́ητα, η ́μια ιδεά, 

η οποιά μεταξυ ́αλ́λων θα μπορουσ́ε να ονομαζ́εται Παρθενων́ας, Αγιά Σοφιά στην 

Κωνσταντινουπ́ολη, Νοτ́ρε Νταμ στο Παρισ́ι, Βασιλικη ́του Αγιόυ Πετ́ρου, Σαγκραδ́α Φαμιλ́ια στη 

Βαρκελων́η, Unitarian Temple στο Σικαγ́ο, η ́Συναγωγη ́Beth Sholom στη Φιλαδελ́φεια ΗΠΑ. 

Η Κυπ́ρος ειν́αι πλουσ́ια σε εξαιρετικα ́παραδειγ́ματα εκκλησιαστικης́ αρχιτεκτονικης́ της 

Βυζαντινης́ περιοδ́ου, προσαρμοσμεν́α σε τοπιά της υπαιθ́ρου, σε χωρια ́και σε πολ́εις. Κατα ́την 

απ́οψη πολλων́, αυτη ́η περιόδος δεν επεξηγειτ́αι και δεν μελετατ́αι ως κομματ́ι της πολιτιστικης́ 

πορειάς του τοπ́ου στο βαθμο ́που θα επ́ρεπε. 

Η διαλ́εξη θα παρουσιασ́ει σημαντικα ́ιστορικα ́και συγ́χρονα παραδειγ́ματα εκκλησιαστικης́ 

αρχιτεκτονικης́, κυριώς της Κυπ́ρου, με σκοπο,́ μεσ́ω και καπ́οιων ερωτηματ́ων, τον προβληματισμο ́

ολ́ων, για το πως́ μπορουμ́ε να αναπτυξ́ουμε και να στηριξ́ουμε ως αρχιτεκ́τονες και πολιτ́ες, μιά 

νεά συγ́χρονη αρχιτεκτονικη,́ η οποιά μεσ́ω διδαγματ́ων και παραδειγματ́ων απο ́το παρελθον́, θα 

σεβ́εται την ιστορικη ́Βυζαντινη ́αρχιτεκτονικη ́της Κυπ́ρου. 

Εισαγωγή

Βιογραφικό


